Curs d'incorporació al PCEE: 2017/2018
2018-2019

SOL·LICITUD PER FORMAR PART DEL PCEE

DADES DEL CENTRE
Nom :

Codi Ensenyament

Adreça:
Telèfon:

NIF

Municipi:
Telèfon2/Fax:

C P:

Email1

Nom i cognoms del director/a

NIF director/a

Té elaborat el Projecte Esportiu de centre? (cal
adjuntar l'acta del Consell Escolar on s'aprova)

Data de possessió

Té algun projecte de treball
de valors en l'esport?

Té algun projecte de promoció
dels hàbits saludables?

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

DADES DEL CORDINADOR/A
Nom:

NIF

Adreça

Municipi

Email
Càrrec

Data Naix

CP

Tel.mòbil
Especialitat

Tel.2
Situació Laboral

DADES DE L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA (AEE) o SECCIÓ ESPORTIVA DE L'AMPA (SEE)
Tria
NIF.

Nom de la AEE o de la SEE:
Nº Registre d'Entitas Esportives

Adreça
Nom i Cognoms del President/a

En /na

Municipi

CP

E-mail del president/a

Telèfon del president/a

sol.·icito que el centre formi part del PCEE i nomeno al coordinador/a

Per al curs
2015/16

2018-19

conforme (signatura del coordinador/a)

signatura i segell del centre

Signatura i segell del Consell Esportiu

CAL FER ARRIBAR AQUEST DOCUMENT ORIGINAL COMPLIMENTAT I SIGNAT AL CONSELL ESPORTIU

Data del document

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Curs

Matrícula

Nombre d'activitats extraescolars contínues

Nombre d'activitats extraescolars discontínues

Participants
Masc.

D'aquestes quantes són poliesportives

D'aquestes quantes són poliesportives

Participa
nts Fem.
Nombre d'activitats de pati

Observacions

REQUISITS PER FORMAR PART DEL PCEE
• La direcció del centre nomenarà un coordinador/a del PCEE entre el professorat del centre educatiu
(preferentment de l’Àrea d’Educació Física).

• Disposar d’un Projecte Esportiu de Centre lligat al Projecte Educatiu de Centre i aprovat pel Consell Escolar del
Centre. (cal adjuntar-lo a aquesta sol•licitud)
• Tenir constituïda i inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya una Associació
Esportiva Escolar (AEE) o una Secció Esportiva Escolar del AMPA (SEE), només en el cas d’escoles públiques de
primària.

DRETS
• Assessorament per part de personal de la Secretaria General de l’Esport i del Departament d’Ensenyament, i de
les seves respectives Representacions i Serveis Territorials.

• Integració en el Sistema d’Indicadors de Qualitat de l’Esport Escolar, que s’actualitza periòdicament, sempre
que es proporcionin les dades requerides a tal efecte mitjançant els informes – memòria.
• Participació del coordinador/a del PCEE en els cursos i seminaris de formació que organitzin el Consell Català
de l’Esport, el Departament d’Ensenyament i el Consell Esportiu corresponent, cursos que podran ser
subvencionats parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries, i reconeguts pel Departament
d’Ensenyament.
• Participació dels dinamitzadors/es, tècnics/ques, entrenadors/es, monitors/es, àrbitres, etc. en els cursos de
formació que organitzin el Consell Català de l’Esport i/o pel consell esportiu corresponent, cursos que podran ser
subvencionats parcialment en funció de les disponibilitats pressupostàries.
• Participació de l’alumnat en les activitats físico-esportives que organitzin el Consell Català de l’Esport i/o el
Consell Esportiu corresponent, que podran ser subvencionades parcialment en funció de les disponibilitats
pressupostàries.
• Rebre informació directa dels programes de promoció de l’activitat física en edat escolar i dels hàbits saludables
que es portin a terme des del Consell Català de l’Esport o des d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya.
• Rebre informació sobre les ajudes públiques en l’àmbit de l’esport escolar, per facilitar el desenvolupament de
les activitats esportives extraescolars als centres educatius tant de primària com de secundària, i assessorament
per part de les Representacions Territorials de l’Esport, dels consells esportius i dels comissionats/es del
Departament d’Ensenyament a l’hora de fer els tràmits necessaris.

Més informació a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/ o al vostre Consell Esportiu

